
’’Upplägget kändes genom-
tänkt och följde hela tiden 
processen. Bra med input 
och sen att få testa på.’’

’’Kursen har ändrat mitt mindset och 
stärkt mig i mitt fortsatta arbete med 
att få till värdeskapande tjänster. 
Ni gjorde det kanonbra och det var  
så fullt med energi i rummet!
Helt enkelt superbra!’’

’’Jag jobbar med att stötta  
förbättringsarbeten och ser 
att detta arbetssätt passar  
perfekt in som en metod  
i vår verktygslåda.’’

Grundkurs i tjänstedesign, 2 dagar
Tjänstedesign är en utvecklingsprocess där man involverar användaren för att se till att 
de tjänster som tas fram fungerar och uppskattas av dem som verksam-heten finns till 
för. Vår grundkurs vänder sig till dig i offentlig sektor som vill lära dig mer om 
tjänstedesign och hur det går till när man utvecklar tjänster med utgångspunkt i 
användarens behov. 

Utbildningen är praktisk och fokus ligger på att lära genom att göra. Under kursen kommer 
du tillsammans med andra kursdeltagare att testa metoder som är vanligt använda inom 
tjänstedesign så som: intervjuer, observationsstudier, användarresa, idégenerering samt 
prototypframtagning. Efter avslutad utbildning har du en grundförståelse för hur 
processen går till samt när och på vilka sätt du kan använda dig av olika metoder.

Några röster från tidigare kursdeltagare:



Praktisk information
För vem: Främst för medarbetare inom Kvinnosjukvården 
men andra är välkomna 
Förkunskaper: Inga, bara nyfikenhet på tjänstedesign! 
Var:  Konserthuset  Götaplatsen 8, Göteborg, 

När: 9-16.30 (fika och lunch serveras under dagarna)
Kostnad: Kostnadsfritt för medarbetare inom Kvinnosjukvården, övriga 1000 kr/pers

Höstens kurstillfällen:
Anmälan 24-25 oktober, sista anmälningsdag 16 oktober 
Anmälan 30-31 oktober, sista anmälningsdag 22 oktober 
Anmälan 7-8 november, sista anmälningsdag 30 oktober 
Anmälan 4-5 december, sista anmälningsdag 26 november

Psst. Moment i kursen kommer att innebära att du är ute på stan för att observera och intervjua 
användare. Var beredd på två inspirerande och intensiva dagar!

Tjänstedesign är en  
utvecklingsprocess där man  

utgår från användarens behov 
och medskapar lösningar  

tillsammans med dem som 
tjänsten är till för. 

Den här utbildningen görs ”i egen regi”, det innebär att det är 
en annan aktör än Innovationsguiden som håller i utbildningen. 
Kursledarna har gått en introduktion hos Innovationsguiden för 
att kunna hålla utbildningen. Kursupplägg, presentationer, 
material och övningar som du går igenom under kursen är 
framtaget av Innovationsguiden.

http://regionkalender.vgregion.se/RegionKalender/main.nsf/viewEvents/0F363DC16639E009C125830D0048E9A7?OpenDocument
http://regionkalender.vgregion.se/RegionKalender/main.nsf/viewEvents/3719721E4E9882ABC125830E002712D9?OpenDocument
http://regionkalender.vgregion.se/RegionKalender/main.nsf/viewEvents/3CA009DC7F536707C125830E0027661A?OpenDocument
http://regionkalender.vgregion.se/RegionKalender/main.nsf/viewEvents/D5A6133049809B65C125830E0027E521?OpenDocument



